
Emma Budová – scénář 

Pohled z druhé strany 

 

Hudba – Mariage D´amoure Spring waltz 

10 sec. 

1.vstup:  

Emma Budová se narodila se v Aši v roce 1933 do smíšené rodiny. Tatínek byl Němec 

a maminka Češka. Krátce po jejím narození se přestěhovali do Hazlova. Emma měla dva sourozence, 

staršího bratra Gustava a mladší sestru Elsu. Sestru měla velmi ráda, hrály si a trávily spolu všechny 

volné chvíle. Když začala válka, byly obě ještě malé. Emma si vzpomíná, že měly často hlad. 

Na Emmina tatínka přišlo udání, že v hospodě říkal, že nevěří, že by Hitler obsadil celé Čechy. Byl pak 

půl roku ve vyšetřovací vazbě a Emma vzpomíná, že i v koncentračním táboře Dachau. Vrátil se 

odtamtud ve velmi špatném stavu.  

32 sec. 

Paní Budová: 9:58 – 10.04 

Zhubl, dostal špatný jídlo. Potom přišel domů, byl slabý. My jsme byli pro dřevo, jsme nosili dřevo, 

nemohl nic dělat. 

6 sec. 

2.vstup:  

Bratr paní Budové, Gustav, musel narukovat v 18 letech do Wehrmachtu. Bojoval v Rusku. Zúčastnil 

se i bitvy u Stalingradu. Po vážném zranění ruky se vrátil z fronty domů. Emma si z války si vzpomíná i 

na židovské sousedy, kterým pomáhali s nedostatkem jídla. V roce 1945 osvobodila Hazlov americká 

armáda. Pro Emminu se ale situace k lepšímu moc nezměnila.  

25 sec. 

Paní Budová:  

17:07 – 17:32 

Ti Češi přišli a věděli, že jsme Němci a chtěli nás bít. Ty holky. Chtěli nám dát kříž na záda. Kreslit. My 

jsme se báli jít ven. Potom jsme šli v noci, když byla tma se schovat. Já jsem měla tak 12 roky a Else 

10. Jsme se bály jít ven. 

3.vstup 

Kromě bratra Gustava zůstala rodina Emmy Budové po válce v Čechách. Emma se musela naučit 

česky. Už jako mladá začala pracovat v přádelnách v Aši. Vdala se, měla dvě děti. Dnes už má 

vnoučata a dokonce i pravnoučata. Na události z války a těsně po ní vzpomíná nerada.  

15 sec.  


